
 

Secretariaat: W.-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk 
    0346 - 212384, j.siemons1@gmail.com 

Penningmeester: Waterstede 130, 3605 NG Maarssen 
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Bestuur:  Jan van Ravenhorst, Utrecht - voorzitter 

Han Siemons, Maartensdijk - secretaris 
Willeke Smits, Maarssen - penningmeester 
Dick van Dijk, Utrecht - lid 
Tjalling Roosjen, Soest - lid 
Pim Schipper, Zeist - lid 

De stichting heeft als doelstelling de vele monumentale orgels binnen de provincie 
Utrecht onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ze doet dit met: 
- actuele informatie over de orgels en orgelactiviteiten,  
- speciale concerten, excursies en lezingen, 
- het bespelen door amateurs en professionals. 

 

ANBI 
De stichting bezit sinds 1-1-2014 een culturele ANBI-status. 

 

Donateur? 
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen. 
Bent u nog geen donateur......? Via www.UtrechtOrgelland.nl kunt u dat regelen. 
Voor € 35 per jaar (of meer) bent u al donateur! 

 

Informatieve brochures over Utrechtse orgels: 
- De orgelsmaak in de 19e eeuw (Nationale Orgeldag september 2010), 
- Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1850 - 1914 (juli 2011), 
- Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800 (april 2013), 
- Utrechtse orgels en hun makers, 1800 - 1850 (juni 2018) 
Tegen een geringe vergoeding kunnen de brochures toegezonden worden. 
Te bestellen bij het secretariaat. 
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Utrechtse orgels en hun makers, 1800 - 1850 

Eerste exemplaren van deze brochure zijn 1 juni jl. tijdens een zeer goed bezoch-

te bijeenkomst in de Oude Kerk van Soest gepresenteerd en aangeboden aan de 

Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, 

en aan de burgemeester van de gemeente Soest, de heer R.T. Metz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn toespraak heeft de heer Van Beek het belang van een brede aandacht voor 

en een goed beheer van het Utrechtse monumentale orgelbezit benadrukt en on-

derstreepte daarmee de doelstellingen en het bestaansrecht van Utrecht Orgel-

land. Ook memoreerde hij de financiële bijdrage van de provincie voor de res-

tauratie van drie monumentale orgels (zie verderop onder het kopje Nieuws). 

Aan de bijeenkomst verleenden de beide auteurs van de brochure, Peter van Dijk 

en Rogér van Dijk, hun medewerking alsmede de cantor-organist van de Oude 

Kerk, Gonny van der Maten. Zij heeft de aanwezigen in een gevarieerd program-

ma de bijzondere kwaliteiten en de vele klankkleuren van het gerestaureerde Van 

Gruisen/Van Oeckelen-orgel laten horen. 

 

"Utrechtse orgels en hun makers, 1800-1850" is de vierde brochure over orgel-

fronten in de provincie Utrecht en tevens het sluitstuk. Hoewel het slechts een 

periode van 50 jaar betreft, is er op orgelbouwgebied toen heel veel gebeurd:  

de stad Utrecht werd in de eerste helft van de 19e eeuw een belangrijk centrum 

van orgelbouw. Tientallen orgels zijn in die tijd vervaardigd, niet alleen voor het 

Utrechtse maar ook voor ons hele land! Het betreft de familie Bätz (3 generaties) 

en C.G.F. Witte, de familie Meere (ook 3 generaties), W. Beekes, H.D. Lindsen 

en C. Stulting & P. Maarschalkerweerd. 

Ook wordt aandacht geschonken aan orgels uit deze periode van niet-Utrechtse 
orgelmakers 

 

De nieuwe brochure kan besteld worden bij het secretariaat van de stichting. 

 

Zaterdag 8 september: Nationale Orgeldag en Open Monumentendag 

Op tal van plaatsen zijn monumenten te bezichtigen. Een goede gelegenheid om 

tegelijk de vele mooie, historische orgels binnen de provincie Utrecht te bewon-

deren en te beluisteren. Hieronder enkele suggesties. 

 

- Twee orgelvoettochten in de stad Utrecht 
* De ene tocht start 12.00 uur in de Geertekerk (organist Maarten van der Bijl) en 

wordt om 13.00 uur vervolgd in de Nicolaïkerk (Ko Zwanenburg, orgel en Arco 

van Zon, hobo) en om 14.00 in de Catharinakathedraal (organist Wouter van 

Belle). 

* De andere tocht begint om 13.00 uur in de Janskerk (organist Laurens de Man) 

en wordt om 14.15 uur vervolgd in de Jacobikerk (organist Gerrit Christiaan de 

Gier) en om 15.30 uur in de Josephkerk (organist Paul van der Woude). 

- Tijdens de Zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk bespelen drie getalenteerde 

orgelstudenten van het Rotterdams Conservatorium het grote Bätz-orgel. 

(In de Domkerk is de nieuwste brochure van Utrecht Orgelland verkrijgbaar.) 
 

Andere plaatsen in de provincie waar orgelactiviteiten plaatsvinden, zijn o.a.: 

- Wijk bij Duurstede, de Grote Kerk (m.m.v. ons bestuurslid Pim Schipper); 

- Nederlangbroek, Hervormde Kerk; 

- de gemeente Stichtse Vecht met o.a. Vinkeveen (Heilig Hartkerk), Mijdrecht 

(Hervormde Kerk), De Hoef (Antonius van Paduakerk), Maarssen (Hervormde 

Kerk), Oud Zuilen (Slotkapel), Tienhoven (Protestantse Kerk); 

- Bunschoten, Hervormde Catharinakerk; 

- Woerden, Lutherse Kerk, Bonaventura Kerk; 

- Soest, Oude Kerk; 

- Amersfoort, Joriskerk, Lutherse Kerk. 

Voor programma's en tijdstippen verwijzen we naar de websites van bovenge-

noemde kerken en van de burgerlijke gemeentes. 

Zie ook  www.openmonumentendag.nl en www.nationaleorgeldag.nl. 

 

Nieuws 
- Onze penningmeester Willeke Smits is benoemd tot organist van de Hoog-

landse Kerk te Leiden. Sinds 1 augustus is zij de vaste bespeler van het monu-

mentale De Swart/Van Hagerbeer-orgel en het romantische Engelse Willisorgel. 

Een felicitatie waard! 

- De provincie Utrecht draagt voor een bedrag van ruim € 260.000 bij aan de 

restauratie van drie Bätz-orgels: Breukelen (G.Th. Bätz, 1787), Vleuten (G.Th. 

Bätz, 1809) en Woerden J.H.H. Bätz, 1768). De uitvoering van deze projecten 

gebeurt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

  


